
надця ти, вони пі шли в Є руса -
лим за зви чаєм свята. 

43   А як скінчилися святкові 
дні, під час їхнього повернення, 
хлоп чик I сус залишився в Єру -
сали мі, а Iо сиф і Його Ма ти про 
це не зна ли 

44   і дума ли, що Він десь із су -
пут ни ка ми; і, прой шовши ден ний 
шлях, ста ли шукати Його сере д 
ро дичів і знайомих. 

45   I, не знайшовши Його, во -
ни повернулися до Є руса лима, 
роз шу ку ю чи Його. 

46   I сталося: після трьох днів 
во ни зна йшли Його у Хра мі, 
коли Він си дів сере д учи те лів, і 
слу хав їх, і запи тував їх. 

47   I ди ву валися всі, хто слу хав 
Його, кмітливості й від пові дям 
Його. 

48   I, побачивши Його, вони бу-
ли вражені; і Мати Його ска за ла 
Йо му: «Ди тино, що це таке Ти 
зробив нам? Ось, батько Твій і я, 
хви люючись, розшу ку вали Те бе!» 

49   А Він ска зав їм: «Навіщо 
вам бу ло шукати Ме не? Хіба ви 
не зна ли, що Мені треба бути в 
то му, що  на ле жить От це ві Моє -
му?» 

50   Але вони не зрозуміли слівR, 
які Він ска зав їм. 

 
Зростання Iсуса 

 
51   I Він пі шов з ни ми, і при -

йшов у На за рет, і був у покорі у 
них. А Ма ти Його зберіга ла всі 
ці сло ваR в сер ці сво єму. 

52   I сус же зростав у муд ро сті,  
і змужні åнні, і у прихильності в 
Бо га та лю дей. 

 
 Слу жі ння Iо ан на Хре с ти те ля 

 3   У п’ят над ця тий рік прав лін -
ня ке са ря Тибе рія, коли Пон тій 
Пі лат уп рав ляв Iудеєю, а те т рар -
хом1 Га лі леї був Iрод*, брат його 
Пилип був те т рар хом Iту реї і 

ца ти, они по шли в Ие руса лим  
по обы чаю пра зд ни ка. 

43   А по окон ча нии пра зд нич -
ных дней, во время их воз вра -
щения, от рок Ии сус ос та лся в 
Ие руса ли ме, а Ио сиф и Его Ма ть 
об этом не зна ли 

44   и по ла га ли, что Он гдеFто  
со спут ни ка ми; и, прой дя днев -
ной путь, ста ли ис кать Его сре ди 
род ст вен ни ков и зна ко мых. 

45   И, не най дя Его, они воз -
врати лись в Ие руса лим, ра зы -
ски вая Его. 

46   И случи лось: по сле трёх дней 
они на шли Его в Хра ме, си дя ще -
го по среди учи те леåй, и слу ша ю -
ще го их, и спра ши ва ю ще го их. 

47   И уди в лялись все, слу ша -
ющие Его, смы ш лёно с ти и от ве -
там Его. 

48   И, уви дев Его, они по ра -
зились; и Мать Его ска за ла Ему: 
«Ди тя, что это такое Ты сделал 
нам? Вот, отец Твой и я, вол -
нуясь, ра зы с ки вали Тебя!» 

49   А Он ска зал им: «За чем вам 
бы ло ис кать Ме ня? Раз ве вы не 
зна ли, что Мне над ле жит быть в 
том, что при над ле жит От цу Мо -
е му?» 

50   Но они не поåня ли словR, ко -
то рые Он ска зал им. 

 
Возрастание Иисуса 

 
51   И Он по шёл с ни ми, и при -

шёл в На за рет, и был в по ви но -
ве нии у них. А Ма ть Его сохра ня   -
ла все эти сло ваR в серд це сво ём. 

52   Ии сус же пре ус пе вал в муд -
ро сти, и возмужании, и в бла го -
склон но сти у Бо га и лю дей. 

 
 Слу же ние Ио ан на Кре с ти те ля 

 3   В пят над ца тый год прав ле -
ния ке са ря Тибе рия, ког да Пон -
тий Пи лат уп рав лял Иуде ей, а 
те т рар хом1 Га ли леи был Ирод*, 
брат его Фи липп был те т рар хом 
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3:1(1) JgJkVkP0H (тетрOархєс) – тетрарх, четверовласник, пра ви тель, намісник чет вертої ча с тини країни. 

Розділи 2, 3

 
 
 
43   Пов 

16:7–8; Вих 
12:15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47  Мт 7:28; 

13:54; 22:33; 
Мр1:22; 6:2; 
11:18;Лк4:32; 
Iн 7:15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
49  Мр 1:22; 

Лк 4:22, 32;  
Iн 4:34; 5:17;  
9:4. 

 
 
 
 
50  Мр9:32; 

Лк9:45; 18:34. 
Iн 7:15,46. 

 
 
 
 
 
51      Вих  

20:12; Дан  
7:28;Флп 2:7; 
Гал 4:4. 

 

 
52   Iс 11:2– 

3; 1Цар 2:26; 
Пр3:1–
4;Кол 2:2–3. 

 
 
 
 
 
 
Розділ 3 
 
1   Мт 14:1; 

27:2. 
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Тра хоніт ської області, а Лі са ній — 
тетрар хом Аві лінеї, 

2   за пер во священни ків Ан ни і 
Ка йяфи було сло воR Бо же до 
Iоан  на, сина За ха рії, в пус телі. 

3   I він прой шов по всій око -
лиці Iор да ну, про по ві дуючи хре -
ще н ня по ка я ння для п ро ще н ня 
грі хів, 

4   як на пи са но у сувої слів про -
ро ка Iсаї, який говорить: «Го лос 
во лаю чого в пус телі: при готуй те 
путь Гос по да, пря ми ми зро біть 
сте жкиå Його! 

5   Вся ка долина нехай на пов -
ни ть ся, і вся ка го рOа й пагорб не -
хай по ни зят ься, і кри визни1 ста -
нуть пря мими, і нерів ні до роги — 
глOад кими. 

6   I побачить уся ка плоть спа -
сі ння Бо же». 

7   То ді він го во рив на ро дові, 
який при хо див хре с тити ся від 
ньо го: «По ро дже ння єхид ни*! 
Хто попе редив вас утікати від 
майбутнього гні ву? 

8   Отже, с отво рі ть пло ди, гідні 
по ка я ння, і не почи най те гово -
рити самі собі: “У нас отець Ав -
ра ам”. Бо го во рю вам, що Бог 
мо же із цьогоå камі ння під нести 
ді тей Ав ра а мові. 

9   Уже й со ки ра при кор ені 
дерев ле жить. Отже, всяке де ре -
во, що не при но сить до б ро го 
пло ду, зру бу ють і кидають у во -
гонь». 

10   I запитував його на род: 
«Що ж нам робити?» 

11   I він сказав їм у відповідь: 
«Хто має два хі то ни*, нехай по -
ді литься з тим, хто не має, і хто 
має їжу, нехай зробить так саF 
мо». 

12   Прий шли й ми тарі*, щоб теж 
бути хрOещеними, і ска за ли йо му: 
«Учи телю, що нам робити?» 

13   А він ска зав їм: «Не стя -
гуйте нічо åго понад належно го 
вам». 

Иту реи и Тра хо нит ской об ла cти, 
а Ли са ний – те т рар хом Ави ли неи, 

2   при пер во свя щен ни ках Ан не 
и Ка и а фе бы ло сло воR Бо жье к 
Ио ан ну, сы ну За ха рии, в пус ты не. 

3   И он про шёл по всей ок ре ст -
но с ти Иор да на, про по ве дуя кре -
ще ние по  ка я ния для п ро ще ния 
гре хов, 

4   как на пи са но в свитке слов 
про ро ка Иса ии, ко то рый гово -
рит: «Голос во пи ю ще го в пус ты -
не: при го товь те путь Гос по да, 
пря мы ми сде лай те сте зи Его! 

5   Вся кий дол пусть на пол нит -
ся, и вся кая го ра и холм пусть по-
ни зятся, и кри визны 1 станут пря-
мы ми, и не ров ные пу ти — глад -
ки ми. 

6   И уз риåт вся кая плоть спа се -
ние Бо жье». 

7   Тог да он го во рил на ро ду, 
при хо дя ще му кре с тить ся от не -
го: «Порож де ния ехид ны*! Кто 
пре дупре дил вас бе жать от пред-
стояще го гнева? 

8   Итак, со тво ри те пло ды, до -
стой ные по ка я ния, и не на чи -
най те го во рить сами се бе: “У нас 
отец Ав ра ам”. Ибо го во рю вам, 
что Бог мо жет из этих кам ней 
воз двиг нуть де тей Ав ра а му. 

9   Уже и топор при кор не де -
ревьев ле жит. Итак, вся кое де -
рево, не при но ся щее до б ро го 
плода å, сру ба ют и бро са ют в 
огонь». 

10   И спра ши вал его на род: 
«Что же нам де лать?» 

11   И он сказал им в от вет: 
«Име ю щий два хи то на* пусть по-
де лится с тем, кто не име ет, и 
име ю щий пи щу пусть по сту пит 
так же». 

12   При шли и мы та ри*, что бы то -
же быть крещёными, и ска за ли 
ему: «Учи тель, что нам де лать?» 

13   А он ска зал им: «Не взи май -
те ничего сверх по ло жен ного 
вам». 

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД ЛУКИ

3:5(1) Fi@84`H (сколіOос) – кривий, нерів ний, по -
кру чений; у перен. знач.: несправедливий, під ступ -

ний, нещи рий, лицемірний, лукавий, неправдивий, 
непостійний, неврівноважений, невірний, нестійкий. 

Розділ 3

 
 
 
2   Лк1:13;  

Iн11:49;18:13;  
Дн4:6. 

   
3   Мт 3:1;  

Мр 1:4; Лк 
1:77. 

 
 
 
 
4   Мт 3:3; 

Мр1:3;Iн1:23; 
Iс 40:3–5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6   Пс 97:2;  

Iс 52:10;  Лк 
2:10;Рим10:8. 

 
 
7   Мт 3:7; 

12:34; 23:33. 
 
 
 
  
8   Дн 17:30; 

Рим 9:6–8; 
2Кор7:9–11; 
Гал 3:29;6:15. 

 
 
 
 
 
 
9   Мт 7:19; 

Лк 13:5–9. 
 
 
 
 
 
 
10   Лк 3:12; 

Дн 2:37–38; 
16:30–31. 

 
11   Iс58:7; 

Лк11:41; Як 
2:15–17; 1Iн 
3:17; 4:20;   
2Кор8:12–14; 
1Тим6:17–18. 

 
 
12   Мт21:32; 

Лк 7:29. 
 
 
 
13  Лк 19:8. 
 
 
 


